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االحد ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

٢٥٫٢ مليار دينار حقوق مساهمي ١٥٠ شركة في «البورصة»

احمللل املالي 

بعد حتليل البيانات املالية 
للشركات املدرجة في بورصة 
الكويت بنهايــة يونيو ٢٠٢٢، 
حقــوق  اجمالــي  ان  يتبــني 
املســاهمني لـــ١٥٠ شــركة بلغ 
حوالي ٢٥٫٢ مليار دينار، مقابل 
اجمالي رأسمال تلك الشركات 
عنــد ١٠٫٦ مليــارات دينار، ما 
يعنــي أن حقــوق مســاهميها 
تعادل ٢٣٧٪ من قيمة رؤوس 
أموالها. وقد اضافت الشركات 
املدرجــة في بورصــة الكويت 
حوالــي ١٤٫٥ مليــار دينار الى 
رؤوس اموالهــا، مبــا يتمثــل 
مــن احتياطات وعالوة اصدار 
وأرباح مرحلة (محتفظ بها)، 
ومن ضمن الـ١٥٠ شركة، هناك 
١٠٩ شــركات تخطــت حقــوق 
مســاهميها رأســمالها، حيــث 
بلــغ مجمــوع رؤوس اموالها 
٨٫٩ مليارات دينار، بينما بلغ 
اجمالي حقوق مســاهميها ٢٤

مليار دينار.
وجــاء فــي صــدارة هــذه 
الشركات، بنك الكويت الوطني 
الذي بلغت حقوق مســاهميه 

مدرجة في البورصة الكويتية 
عنــد اســعار أقل مــن قيمتها 
الدفترية بينما تتداول أسهم ٥١

شركة بأعلى من قيمتها الدفترية 
تتصدرها شركة طيران اجلزيرة 
حيث تتداول عند مضاعف سعر 
PVB Ratio الى القيمة الدفترية
١١٫٧٤ مرة ومن بعدها شــركة 
بورصة الكويت مبضاعف سعر 
الى القيمة الدفترية ٧٫٦٥ مرة 
والتعليمية مبضاعف سعر الى 
القيمة الدفترية ٤٫٤٩ مرة وبنك 

بوبيان ب ٣٫٨٧ مرة.
فيما تتداول اسهم ٦٦ شركة 
مدرجة في البورصة الكويتية 
عنــد اســعار اقل مــن قيمتها 
االســمية (١٠٠ فلــس) بينمــا 
تتداول اسهم ٨٤ شركة بأعلى 
من قيمتها االسمية تتصدرها 
هيومن ســوفت بسعر ٣٫٢٦٠

دنانير للســهم والتعليمية بـ 
٢٫٦٤٦ دينار، وشركة بورصة 
الكويــت بســعر ٢٫٢١٩ دينــار 
للســهم، وطيــران اجلزيــرة 
وكابالت بـ ١٫٦٩٩ و١٫١٠٢ دينار 

للسهم.
أما بالنسبة للقيمة الدفترية 
للسهم للشركات املدرجة فتشير 

االرقام الى ان ٤١ شركة هبطت 
قيمتهــا الدفترية حتت قيمتها 
االسمية مما يدل على خسارة 
جــزء كبير من رؤوس اموالها 
وأيضا احياطاتها املالية واألرباح 
احملتفظ بها. بينما ١٠٩ شركات 
تخطت قيمتها الدفترية القيمة 

االسمية للسهم (١٠٠ فلس).
الكابالت  وتتصدر شــركة 
الشــركات املدرجــة من حيث 
القيمــة الدفترية للســهم التي 
بلغت ١٫٠٧٨ دينار يليها كل من 
شركتي أريدو وهيومن سوفت 
بقيمة دفترية ١٫٠٤٦ د.ك. و٩٠٥

فلس على التوالي.
وبلغ عدد الشــركات التي 
الدفتريــة تتخطــى قيمتهــا 

الـ ٥٠٠ فلس ١٤ شركة فقط، اما 
الشركات التي تتراوح قيمتها 
الدفترية بني ٣٠٠ و٥٠٠ فلس 
فقد بلغ عددها ٣ شركات، وأيضا 
٣٠ شــركة قيمتهــا الدفتريــة 
للسهم تتراوح بني ٢٠٠ و٣٠٠

فلس. بينما ٥٢ شركة مدرجة 
تتراوح قيمتها الدفترية للسهم 
مــا بــني ١٠٠ و٢٠٠ فلس، و٤١
شركة قيمتها الدفترية اقل من 

١٠٠ فلس.

تعادل ٢٣٧٪ من قيمة رؤوس أموالها البالغة ١٠٫٦ مليارات دينار بنهاية النصف األول من العام احلالي

٣٫٤٥ مليــارات دينــار، مقابل 
رأسماله الذي بلغ ٧٥٥ مليون 
دينار، ما يعادل اضافة قدرها 
٢٫٧ مليــار دينــار، يليــه بيت 
الكويتــي «بيتــك»  التمويــل 
بحقوق مساهمني ٣٫٤٢ مليارات 
دينار (بعد دمج األهلي املتحد- 
البحرين) مقابل رأسماله البالغ 
١٫٣٣ مليــار دينار، مــا يعادل 
اضافة قدرها ٢٫١ مليار دينار. 
وأيضــا جــاءت شــركتي 
اجيليتــي وزيــن فــي مقدمــة 
هذه الشــركات، وذلك بحقوق 
مســاهميها التــي بلغــت ١٫٤٨

مليار و١٫١٩ مليار دينار، مقابل 
رأســمالهما الذي سجل ٢٦٧٫٦

مليونــا و٤٣٢٫٧ مليون دينار 
على التوالي.

أما الشــركات التي خسرت 
جزءا مــن رأســمالها وحقوق 
مســاهميها فقد بلغ عددها ٤١

شركة مدرجة وبإجمالي خسارة 
مــن رؤوس اموالها بلغت ٥١٠

ماليــني دينــار، أي مــا يعادل 
خسارة نسبتها ٣٠٪ من رؤوس 
أموالها التــي بلغت ١٫٧١ مليار 

دينار.
وتتداول اســهم ٩٨ شركة 

الشركات أضافت ١٤٫٥ مليار دينار لرؤوس أموالها.. متثل احتياطات وعالوة إصدار وأرباحًا محتفظ بها
٣٫٤ مليارات دينار حقوق مساهمي «بيتك» بعد دمج «املتحد - البحرين».. مقابل رأسماله البالغ ١٫٣ مليار

٤٢٩٩ مواطنًا ومواطنة تقاعدوا في ٦ أشهر
علي إبراهيم

كشفت أرقام رسمية، اطلعت 
عليها «األنباء»، عن أن إجمالي 
عدد املســتفيدين مــن خدمات 
العامــة للتأمينات  املؤسســة 
االجتماعية ارتفع بواقع ١٤٫١ ألف 
مواطن خالل أول ٦ أشــهر من 
٢٠٢٢، حيث بلغ عددهم بنهاية 
يونيو املاضي نحو ٦٦٤٫٧٩ ألف 
مســتفيد ومســتفيدة مقارنة

بـ ٦٥٠٫٦٩ ألفا في نهاية ديسمبر 
املاضي.

وأظهرت البيانات أن الزيادة 
في أعداد املستفيدين من خدمات 
«التأمينــات» توزعــت علــى ٣

شرائح، يأتي على رأسها «املؤمن 
عليهــم»، إذ ارتفعــت أعدادهم 
بواقع ٨٫٣ آالف مواطن ومواطنة 
حيث بلغ عددهم بنهاية يونيو 
٢٠٢٢ نحو ٤١٢٫٧٦ ألف مواطن 
ومواطنة، مقارنة بـ ٤٠٤٫٤٤ آالف 

في نهاية ديسمبر املاضي.
وأوضحت البيانات أن هناك 
نحــو ٤٢٩٩ مواطنا ومواطنة 
تقاعدوا خالل أول ٦ أشهر من 
العام احلالــي، حيث ارتفعت 
أعداد أصحاب املعاشات على 
قيد احلياة من ١٥٣٫٦٤ ألفا في 
نهاية ديسمبر ٢٠٢١، إلى نحو 
١٥٧٫٩٤ ألفــا في نهاية يونيو 

العسكريني بواقع ٨٣٠ عسكريا 
لتزيد أعدادهم من ٣١٫٢٦ ألفا 
بنهاية ديســمبر املاضي إلى 
٣٢٫٠٩ ألفــا بنهايــة يونيــو. 
وأظهــرت حــاالت املعاشــات 
التقاعديــة اجلديــدة وفقــا 
لألســباب أن هنــاك نحو ٧٠

حالة بسبب الوفاة و٨ حاالت 
عجز عن الكسب، و٤٥ ألسباب 
صحية، و١٤٥ من ذوي اإلعاقة.
وزادت أعــداد املســتحقني 
ويصرفون بواقع ١٤٩١ مواطن 
ومواطنة، حيث ارتفعت أعدادهم 
من ٩٢٫٥٩ ألفا بنهاية ديسمبر 

٢٠٢١ إلى نحو ٩٤٫٠٩ ألفا بنهاية 
يونيو املاضي، وسجلت أعداد 
املستحقني ويصرفون من وراء 
املدنيــني زيادة مــن ٧٠٫٦ ألفا 
بنهاية ديســمبر إلى ٧١٫٨ ألفا 
بنهاية يونيــو املاضي، بينما 
ارتفعت أعدادهم عن العسكريني 

للفترة ذاتها من ٢١٫٩٩ ألفا إلى 
٢٢٫٢٧ ألفا بنهاية يونيو املاضي.
وفي سياق متصل، كشفت 
البيانات عن أن متوسط الراتب 
أو الشريحة للمواطنني املؤمن 
عليهــم لــدى «التأمينات» من 
املدنيني العاملني لدى صاحب 
عمــل نحــو ٧٠٧ دنانيــر، من 
بينها ٨٧٦ دينارا متوسط راتب 
الذكور، و٥٨٨ دينارا متوسط 

راتب اإلناث.
وبلــغ متوســط الراتب أو 
الشريحة للعاملني في القطاع 
احلكومي يصل إلى ٦١٨ دينارا، 
بواقــع ٧٣٤ دينارا للمواطنني، 

و٥٥١ دينارا للمواطنات.
الراتــب  وبلــغ متوســط 
للعاملني في القطاع النفطي نحو 
١٤٦١ دينارا، بواقع ١٤٥٨ دينارا 
للذكور، و١٤٧٨ دينارا لإلناث، 
أما العاملون في القطاع األهلي 
فقد بلغ متوسط الراتب لهم ٩٤٥
دينــارا من بينهــا ١٠٩٠ دينارا 

للذكور، و٧٧٧ دينارا لإلناث.
وسجل متوسط املرتب أو 
الشــريحة للمدنيــني العاملني 
حلســابهم اخلــاص نحو ٥٩٨

دينارا لـ ١٦٫٩ ألف شخص، فيما 
بلغ متوسط الراتب للذكور في 
تلك الشريحة نحو ٦٦٠ دينارا، 

و٥٥١ دينارا لإلناث.

١٤٫١ ألف شخص يرفعون أعداد املشمولني مبظلة «التأمينات» إلى ٦٦٤٫٧٩ ألف مستفيد ومستفيدة

٢٠٢٢. وتظهــر التفاصيل أن 
أعــداد املتقاعدين من املدنيني 
ارتفعت بواقع ٣٤٦٩ متقاعدا 
ومتقاعدة لتزيــد من ١٢٢٫٣٧

ألفا بنهاية ديسمبر ٢٠٢١ إلى 
١٢٥٫٨٤ بنهايــة يونيو ٢٠٢٢، 
كما زادت أعداد املتقاعدين من 

١٢٫٢ مليار دينار احتياطي 
الكويت النقدي بنهاية أكتوبر

عالء مجيد

تراجــع االحتياطي النقدي للكويت بنهاية شــهر أكتوبر 
املاضي ليصل إلى مستوى ١٢٫١٨ مليار دينار بانخفاض على 
أساس شهري بلغت نسبته ١٫٨٦٪ وبتراجع قدره ٢٣٢ مليون 
دينــار خالل الشــهر مقارنة بـــ ١٢٫٤١ مليار دينار في شــهر 
ســبتمبر املاضي. وميثل االحتياطــي النقدي األجنبي للبالد 
اجمالي األرصدة النقدية واحلســابات والســندات وشهادات 
اإليداع وأذونات اخلزانــة وودائع العملة األجنبية لدى بنك 
الكويت املركزي. وبحســب النشرة الشــهرية لبنك الكويت 
املركــزي، وصل اجمالي موجودات البنك ١٢٫٤٧٩ مليار دينار 
موزعة بني االحتياطات األجنبية الســائلة التي متثل السواد 
األعظــم بـــ ١٢٫١٧٩ مليار دينــار، باالضافة الــى االحتياطات 
الذهبية بقيمة ٣١٫٧٤ مليون دينار واحتياطات اخرى مبقدار 

٢٦٨٫٥ مليون دينار.
بلــغ مجموع قيم األوراق املالية واملســكوكات في أكتوبر 
املاضي نحو ١٫٩٩١ مليار دينار بارتفاع قدره ١٤ مليون دينار 
وبنسبة ٠٫٧٪ عن شهر ســبتمبر املاضي البالغ ١٫٩٧٧ مليار 
دينار، مقســمة إلى ١٫٩٦٠ مليار دينــار مجموع قيم األوراق 
املالية، وهي متثل الســواد األعظم، بينما جاءت مجموع قيم 
املسكوكات بقيمة ٣١٫٠٢٦ مليون دينار.فقد ارتفعت أوراق النقد 
فئة ٢٠ دينار خالل شهر أكتوبر لتصل إلى ١٫١٤٢ مليار دينار 

مقارنة بـ ١٫١٣٧ مليار دينار في سبتمبر املاضي.
كمــا ارتفعت قيمة فئة ١٠ دنانير، حيث وصلت في نهاية 
أكتوبر الى ٦٣٦٫٨٦ مليون دينار مقارنة ٦٣٣٫١٩ مليون دينار 
فــي ســبتمبر املاضي، وارتفعت ايضا فئــة ٥ دنانير فبلغت 
بنهايــة أكتوبر املاضــي ١٠٦٫٨٩ مليون دينار فــي مقارنة بـ 

١٠٠٫٢٦ مليون دينار في سبتمبر املاضي.
بينما تراجعت فئة الواحد دينار حيث بلغت بنهاية أكتوبر 
املاضي ٥٠٫٠٥ مليون دينار مقارنة بـ ٥١٫٦٤ مليون دينار في 
سبتمبر املاضي. وارتفعت فئة النصف دينار، فقد بلغت ١٣٫٠٩

مليــون دينار بنهاية اكتوبــر املاضي مقارنة بـ ١٢٫٨٧ مليون 
دينار في سبتمبر املاضي. وأخيرا، ارتفعت فئة الربع دينار 
كويتي حيث بلغت بنهاية أكتوبر املاضي ١١٫٠٢ مليون دينار 

مقارنة بـ ١٠٫٩٣ ماليني دينار في سبتمبر املاضي.
أما على مستوى املسكوكات فتراجعت خالل شهر أكتوبر 
على مســتويات شهر ســبتمبر املاضي حيث بلغت في شهر 
أكتوبــر ٣١٫٠٢٦ مليون دينار مقارنة بـ ٣١٫٠٤٥ مليون دينار 
خالل شــهر ســبتمبر املاضي، حيث تراجعــت فئة ١٠٠ فلس 
خالل أكتوبر محققة ١٣٫٩٩ مقارنة بـ ١٤٫٠١ مليون دينار خالل 

شهر سبتمبر املاضي.

قائمة أعلى ٤٠ شركة مدرجة في بورصة الكويت من حيث قيمة حقوق املساهمني بنهاية النصف األول (بالدينار)

مضاعف السعر الى الشركة
القيمة الدفترية

رأس املال 
اإلضافة الى رأس املالحقوق املساهمنياملدفوع 
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٣٫٨٧٣٧٣,٨٣٨,٢٤٨٧٧٦,٢٩٤,٩٦٧٤٠٢,٤٥٦,٧١٩بنك بوبيان

٠٫٩٦٣٢٨,٧٨١,٢٥٠٧٣٩,٦٣٩,٠٠٠٤١٠,٨٥٧,٧٥٠برقان
١٫٥٦٣٢٠,٠٥٣,٤٢٩٦٧٧,٠٩٦,٠٠٠٣٥٧,٠٤٢,٥٧١بنك اخلليج

١٫٩٧١٢٤,١٦٨,٣٥٧٥٤٤,٢٢٣,٩٨٠٤٢٠,٠٥٥,٦٢٣املباني
Ooredoo٠٫٨٩٥٠,٤٠٣,٢٧٦٥٢٤,١٥٣,٠٠٠٤٧٣,٧٤٩,٧٢٤
٠٫٩٥٢١٨,٥٨٨,٩٠٣٥١٢,٩٠٠,٠٠٠٢٩٤,٣١١,٠٩٨صناعات

١٫١٠١٧٨,٥١٣,٠٧٧٥٠٦,٧١٣,٠٠٠٣٢٨,١٩٩,٩٢٣أهلي
١٫٢١٢٤٨,٩٧٠,٦٢٦٤٧٢,٩٣٦,١٢٨٢٢٣,٩٦٥,٥٠٢األهلي املتحد

٠٫٦١١٠٩,٩١٩,٢٥٨٤٣٦,٠٧١,٣٨٢٣٢٦,١٥٢,١٢٤القرين للبتروكيماويات
٠٫٦٤١٦٥,١٠٦,٨٢٩٣٣١,٩٤٣,٩٦٦١٦٦,٨٣٧,١٣٧وطنية
٠٫٩٩٢٦٤,٠٠٠,٠٠٠٣٠٩,٤١٥,٠٠٠٤٥,٤١٥,٠٠٠كيبكو

٠٫٦١٣٤,٥٠٦,٣٧١٢٩٤,٥٥٤,١٩١٢٦٠,٠٤٧,٨٢٠متدين استثمارية
١٫٦٢٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠٢٩٠,١٥٤,٠٠٠٩٠,١٥٤,٠٠٠بنك وربة
٠٫٦٤١٨٤,٠٦٩,٩٧٥٢٨٨,٠٣٥,٦٢٢١٠٣,٩٦٥,٦٤٧التجارية
٠٫٦٥٩٥,٢٠٩,٣٤٨٢٥٦,٨٠٥,٥٦٦١٦١,٥٩٦,٢١٨أالفكو

١٫٦٤٥٣,٤٨٢,٢٧٥٢٥٥,٠١٨,٣٩٨٢٠١,٥٣٦,١٢٣بوبيان للبتروكيماويات
KIB٠٫٨٢١١٧,٨٠٧,١١٥٢٤٥,٦٠٧,٩٥٥١٢٧,٨٠٠,٨٤٠

١٫٠٢٢٠,٩٩٣,١٣١٢٢٤,٦٩٤,٣٦٨٢٠٣,٧٠١,٢٣٧كابالت
STC٢٫٥٢٩٩,٨٧٣,٣٧٠٢٢٢,٣٠٦,٠٠٠١٢٢,٤٣٢,٦٣٠

٠٫٥٩٤٣,١٩٣,٣٠٤٢٠٧,٢٣٣,٤٣٨١٦٤,٠٤٠,١٣٤متدين عقارية
٠٫٩٤٧٩,٧٨٦,٢١٠٢٠٠,٩١٣,٨٦٢١٢١,١٢٧,٦٥٢استثمارات

٠٫٧٢٧٣,٣٣٠,٣٨٨١٩٥,٠٩٤,٢٢٥١٢١,٧٦٣,٨٣٨اسمنت
١٫٥٦٢٨,٤٥٧,٢٤٦١٨٤,٤١٢,٠٠٠١٥٥,٩٥٤,٧٥٤اخلليج للتأمني 

٢٫٣٨٨٧,٠٥١,٨٨٨١٨٢,٢٩٥,١٥١٩٥,٢٤٣,٢٦٣القابضة املصرية الكويتية
٠٫٤٥١١٣,٣٦١,٧٣٥١٧٥,٦٥٥,٦٧٧٦٢,٢٩٣,٩٤٢االمتياز

٠٫٤٧١١٨,٧٩٧,٤٤٢١٧١,٠٤٣,٦٧٨٥٢,٢٤٦,٢٣٦العقارات املتحدة
٠٫٥٥٥٣,٦٧٦,٣٧٢١٥٧,٩١٥,٠٠٠١٠٤,٢٣٨,٦٢٨تسهيالت
١٫٥١٥٣,٨٣٥,٩٥٨١٥٥,٢٠٦,٠٥٧١٠١,٣٧٠,٠٩٩صاحلية
٠٫٤٢١٩,٤٤٨,١٠٠١٣٠,٨٧٠,٥٤١١١١,٤٢٢,٤٤١اجيال

٠٫٨٥٢٢,٠٥٠,٠٠٠١٢٩,٩٩١,٧٢٦١٠٧,٩٤١,٧٢٦االهلية للتأمني
٠٫٨٠٩٤,٧٣٦,٥٠٦١٢٦,٦١٨,٠٨٨٣١,٨٨١,٥٨٢عقارات الكويت
٠٫٧١١٩,٤٠٤,٠٠٠١٢٢,٧٧٤,٠٨٣١٠٣,٣٧٠,٠٨٣الكويت للتأمني

٠٫٨٢٨٣,٠٩٨,٣٤٥١٢٠,٢٢٤,٠٨٤٣٧,١٢٥,٧٣٩أرزان
٠٫٦٠٥٥,١٢٥,٠٠٠١١٤,٠٠٨,٥٥٠٥٨,٨٨٣,٥٥٠الكويتية لالستثمار

٣٫٦٠١٢,٢٢٣,٦٨٠١١٠,٠٥٥,٠٣٩٩٧,٨٣١,٣٥٩هيومن سوفت

١٢٦٦ دينارًا متوسط
معاش املتقاعد في الكويت

٥٤ مواطنًا باتوا أصحاب عمل

أظهــرت البيانات أن متوســط املعــاش التقاعدي 
ألصحاب املعاشــات على قيد احليــاة بلغ نحو ١٢٦٦

دينارا شهريا بنهاية يونيو املاضي، فيما بلغ متوسط 
املعــاش للمتقاعدين العســكريني نحــو ١٥٦٩ دينارا 
شهريا، و٦٩٢ دينارا للعاملني حلسابهم اخلاص، و١٢١٠

دنانير للمدنيني العاملني لدى صاحب عمل بالقطاعات 
احلكومية واألهلية والنفطية.

ارتفعت أعداد املواطنني املدرجني كمدنيني عاملني 
حلســابهم اخلاص بواقع ٥٤ مواطنا ومواطنة خالل 
أول ٦ أشــهر من العام احلالــي، حيث بلغت أعدادهم 
بنهايــة يونيو املاضــي ١٦٫٩ ألف مواطــن ومواطنة 
مقارنة بـ١٦٫٨٤ ألف مواطن في نهاية ديسمبر املاضي.

الكويتيون اقترضوا ١٫١٤ مليار دينار لشراء سكن خاص.. من البنوك التجارية
عالء مجيد

كشفت بيانات حصلت عليها «األنباء»، 
أن املواطنني الكويتيني حصلوا على قروض 
من البنــوك التجارية بقيمــة ١٫١٤ مليار 
دينار خالل التسعة أشهر األولى من العام 
احلالي، وذلك لبناء سكن خاص، ليرتفع 
بذلك اجمالــي التمويل املقدم من البنوك 
التجاريــة الــى القطاع االســكاني خالل 
أول ٩ أشــهر من العام بنسبة ٧٫٩٪ على 

أساس سنوي. ليصل بذلك رصيد القروض 
املقسطة، التي متنح من البنوك التجارية 
للمواطنني بغرض شراء او بناء او ترميم 
ســكنهم اخلاص، الى ١٥٫٥٣ مليار دينار 
بنهاية سبتمبر املاضي مقارنة بإجمالي 
١٤٫٣٩ مليار دينار بنهاية العام املاضي.

وبلغت القروض اإلسكانية مستويات 
مرتفعة بنهاية سبتمبر لتعادل بذلك نحو 
ما يزيد على ٤٠٪ من الناجت احمللي اإلجمالي 
للكويت، ومســتحوذة وحدها على نحو 

٣٠٪ من إجمالي حجم االئتمان الذي تقدمه 
البنوك احمللية لألفراد واملؤسسات.

وعلى صعيد إحصاءات السكن اخلاص 
والنموذجــي املســتحدثة ببيانــات بنك 
الكويت املركزي، شهدت القروض املقدمة 
للسكان اخلاص والنموذجي تراجعا خالل 
التســعة أشــهر األولى من العام احلالي 
بانخفاض بلغت قيمته ٦٫٨ ماليني دينار 
ونســبته ٢٫١٪ منذ بداية العــام، ليصل 
إجمالــي حجم القروض الى ٣١٦٫١ مليون 

دينار مقارنة بـ ٣٢٢٫٩ مليون دينار بنهاية 
ديسمبر املاضي. 

كذلك انخفض حجم القروض بقيمة ١٫٣
مليون دينار وبنســبة ٠٫٤٪ على أساس 
سنوي مقارنة بتســجيلها ٣١٧٫٤ مليون 
دينار بنهاية سبتمبر من العام املاضي. كما 
تراجع ايضا السكن اخلاص والنموذجي 
على اساس شهري بقيمة ٣٫٦ ماليني دينار 
وبنسبة ١٫١٢٪ مقارنة بـ ٣١٩٫٧ مليون دينار 

بنهاية شهر أغسطس املاضي.


